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resztény eredetű. Csupán egy-két „babonás” név bukkan fel, melyet kevesen visel-
tek a név szerint összeírtak között. Egyetlen sincs azonban a régebben nagyszámú, 
szláv eredetű, világi jellegű nevekből.

A fentebbi összefüggéseket, tartalmi elemeket azért kívántam kiemelni, hogy 
rámutathassak a Simon tományi lelkész által 1773-ban írt forrás értékére. Lelki-
ismeretesen eleget tett a megbízatásának, de feladatát egyéni módon végezte el. 
Megvolt a maga elképzelése arról, hogy hogyan kell kinéznie az eredménynek, és 
csupán azokra az aspektusokra helyezte a hangsúlyt, amelyeket fontosaknak 
 tartott. Ragaszkodott ahhoz, hogy emberibbé tegye a jelentését, megtöltve nevek-
kel, nem csupán számokkal. Vele összehasonlítva az erdőszádai és a farkasaszói 
papok (akiknél ugyan szintén fellelhetők az egyéni gondolkodásmód jelei) kon-
formistáknak tekinthetők, olyanoknak, akik egyszerűen csak végrehajtották az 
előírt utasításokat. És éppen ilyen magatartást várt el az összeírás megrendelője. 
Egy ilyen eljárás a hivatalos űrlapok rovataiba való tökéletes beilleszkedést felté-
telezte, nem pedig a szabványtól való eltérést. Csupán ez vezethetett végül egy 
egységes képhez, egy meggyőző statisztikai eredményhez. Olyan kilengésekkel, 
mint amit a tományi románok papja megengedett magának, a felmérés csak töre-
dékes, részleges lehetett volna. Még akkor is, ha a terv támogatói között tartották 
számon, magatartásánál fogva Simon pap nem olyan volt, mint amilyenre a 
hatóságok vágytak. Az ő céhébe tartozóktól a hangsúlyt egyre inkább a közpon-
tosításra helyező állam fegyelmet és a bürokratikus előírások minél pontosabb 
végrehajtását kívánta meg. Lassan-lassan és botladozva ugyan, de a magyar-
országi görögkatolikus papság megbarátkozott egy új típusú közigazgatási kul-
túrával, mely előnyben részesítette az írásbeli kommunikációt és az információk 
gyűjtésének, rendszerezésének és továbbításának intézményesített módját.

(Fordította: Jakó Klára)

 
OVIDIU GHITTA

THE LESSONS OF AN EXTRAORDINARY CONSCRIPTION. 
THE CENSUS RECORD OF ŞIMON, GREEK-CATHOLIC PRIEST OF TOMÁNY, 

FROM 1773

This study focuses on a census record written in the Romanian language in 1773 by 
Şimon, a Greek-Catholic priest from the village of Tomány/Tămaia (Szatmár County). 
Before analysing the information in the document, the study presents the steps taken 
by the government of Habsburg Hungary in order to set into motion the bureaucratic 
mechanism underlying the census of the “non-noble” population in the kingdom. The 
analysis highlights the pressure exerted from 1768 on by the central authorities over 
the counties, those administrative units in which the census was to be carried out. Once 
triggered, the process of gathering information and placing it in standardized forms fell 
upon the shoulders of the local authorities (secular and ecclesiastical). The census record 
compiled by the priest Şimon – constantly compared in the article with the census records 
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drawn up by the parish priests from the neighbouring villages – contains information about 
certain demographic aspects (the number of the inhabitants, their distribution by sex, the 
number of those baptized, married and deceased throughout the year, the existing social 
categories). However, what distinguishes this from other census records compiled by the 
Romanian priests in the area is the fact that both the names and the surnames of family 
heads and their wives are registered here. This document lends itself thus to a detailed 
analysis of the proper names used in the village. Having become, willy-nilly, part of the 
mechanism for the collection of the data required by the court in Vienna, this Greek-Catholic 
priest indulged in small exceptions from the rules of this vast statistical undertaking. His 
document exceeds therefore the canonical boundaries, providing a comprehensive picture 
about the community he shepherded.


